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Que ninguén me pregunte, non sei nada,
máis nada que esta fa/a que amo tanto
e que sinto alá dentro como un canto
que prega pala paz contra da espada.
Que prega pala paz contra da espada
destructora do mundo baixo o manto
das sotiles alianzas e do espanto
que cobre o naso lar, ve/la morada.
¿E que nos vai a nós nesta aventura?
¿ Quen nos veu consultar esta consulta?
somos todos viciños da amargura,

OTAN .. NON
S08ERANIA NACIONAL

Pero hai algo en todo esto que resulta
ferinte prá boa fe ou a cordura,
ainda que seña en forma.así de culta.
Non, que ninguén,pregunte a decisión:
a decisión preguntada será i non!
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AS ARMAS NUCLEARES son o "lobo feroz" do
mundo de hoxe, e non é para menos ... Aquelas
bombas que destruíron Hiroshima e Nagasaki
son agora máis fortes. Así, un Mi?il MX pode des.::.
facer totalmente unha área dncoenfa veces máis
grande que a da primeira cidade xaponesa. Un
Pershing 11, disparado desde un país occidental
en seis minutos, pode arrasar unha rexión coma
Hiroshima no centro de Moscú.
AS ARMAS NUCLEARES dentro da política da
Otan teñen moita importancia ... Por moito que
digan, non está tan claro como vaí quedar gardado o noso territorio destas armas dentro da
Otan, si isto acontece ... Dinamarca e Noruega
rexeitan estas armas en tempos de paz, pero a
Otan conta nos seus plans con tres xeitos de
enfrentarse a un conflicto: o da "defensa directa"
cos medios convencionais o da "escalada" progresiva do conflicto, e o dunha guerra nuclear
xeral izada ...

Os compañeiros de "A Nasa Terra" adicáronlle á
OTAN esta fermosa e directa portada.

OS REFERENDUMS son unha práctica política,
que non sempre son modelo de democracia ...
Escomenzaron en Suiza, país que os ten usado
moitas veces ... En referendum, os noruegos dixeron non ó Mercado Común en 1972; os gregos,
dous anos despois, nun referendum escolleron
entre república e monarquía, e no setenta e nove,
por poñer outro exempro, no Reino Unido rexeitáronse as autonomías de Escocia e Gales ...
A DEMOCRACIA entra dentro dos obxetivos da
Otan, mais algunhas veces países membros
apoian dictaduras, coma o caso da dictadura de
Salazar en Portugal, ou os golpes de estado que
sufriron Grecia e Turquía. A resposta a estes ataques ás libertades é, calificalos de "asunto interno" do país perxudicado.
ALIMENTACIÓN E DESARME é o nome da Internacional contra a Fame, aquí entre nós. Loitar
contra a inxusticia é o mellor camiño para a paz, e
endexamáis armarse ~ta os dentes, segundo a
política destes homes. Teñen como teima percurar fondos para cambea-lo destino de países
coma Mozambique, Angola, Sudán, Etiopía ... ,
para este estado é u rxente mandar! les sesenta
mil toneladas de alimentos.

¿QUEN MANDA NA OTAN? En teoría, todos ... ;
mais, á hora da verdade, o que ten máis forza e
pon máis cartos"' coma Estados Unidos, é o que
leva o gato a auga. Despoís, Francia, debido a que
ten bombas atómicas propias e o seu prestixio
sobre.todo en Africa, e algo ~emellante acontece
co Reino Unido, que tamén é potencia nuclear e
'
tivo un longo imperio...
O PEC (Plan estratéxico conxunto) que é o modelo que cada estado tén da súa defensa, ten
vixentia ata.1994, e aínda que tén moitos puntos
secretos, sabemos que España ven contemplada
coma o eixo da retagarda e de apoio loxístico no
caso dunha guerra co Pacto de Varsovia. O trinta
por cento do Pee é secreto.
A CARTA AFRICANA DOS DEREITOS DO
HOME E DOS POBOS quere se-lo programa de
acción para unha maior xusticia e liberdade. Xa
en mil novecentos oitenta e un a QUA (Organización para a Unidade Africana), aconsellóu a tódalas nacións do continente firmar estes principios,
e aínda só o fixeron quince dos cincoenta estados membros.
O NEGOCIO DAS ARMAS segue dividindo ó
mundo en dous: Norte (os que se poñen as botas
venciendo armas) e Sur (os que deixan ata a pel
mercando armas). A URSS vende o trínta e sete
por cento do mercado das armas; USA case o
trinta, Francia, o once ... ; mentres que o Oriente
Medio merca máis da mitade das armas que van ó
mercado, Africa o dezaseís, América · Latina o
trece con cinco ...
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PARABOLA DO PAi 80
Gracias,
polo pan e polo viña,
polo Carpo do teu Fil/o,
que por nosoutros morreu.

Gracias,
palas palabras de vida
entre os irmáns compartidas
que Xesucristo nos deu.

Gracias,
pala luz para seguirte
que dentro de nós prendeu.

Tamén os publicáns e pecadores se achegaban a Xesús para
o escoitaren. Por eso os fariseus e letrados murmuraban:
- Este acolle ós pecadores e come con eles.
Entón Xesús propúxolles esta parábola:
- Un home tiña dous tillos. O menor díxolle ó pai: Pai, dame
a parte da herencia que me corresponde. El repartíulle-los
bens. Días despois, o menor, recibíndoo todo, partíu para un
país lonxano, onde malgastou a súa fortuna vivindo como un
perdido.
Despois de gastalo todo, houbo unha gran fame naquel país,
e empezou a pasar necesidade. Entón, acudindo a un natural
do país, entrou no seu servicio, sendo enviado a unha granxa a
coidar porcos. Alí chegou a ter gana de enche-lo estómago
coas landras que comían os porcos, pero ninguén llas daba.
Recapacitando, pensou: cantos xornaleiros do meu pai tevolverei ó meu
ñen pan ata se fartaren, e eu morro de fame.
país e direille: Pai, pequei contra o ceo e contra ti; xa non son
digno de que me trates como un tillo, trátame como un
·
·
xornaleiro.

sr.

Gracias,
polo empuxe decidido
de loitarmos sempre unidos
que Xesús enforteceu.

Levantouse e volveu onda seu pai. Aínda estaba lonxe,
cando este, enxergándoo, saíu conmovido ó seu encentro, e
botándoselle nos brazos, bicouno garimosamente. O fil lo exclamou: Pai, pequei contra o ceo e contra ti, xa non son digno
de que me trates como un filio.
·
Pero o pai encargoulles ós seus criados: Axiña, sacade a
túnica mellor e vestídella; poñedelle un anelo na man e calzado nos pés. Preparade un cucho cebado para comelo e facer
unha festa. Porque este-filio meu estaba morto e volve ávida,
estaba perdido e atopámolo. E empezou a festa.
Pero resulta que o filio maior estaba na leira e cando viña
para a casa oíu a música e mailo baile. Chamou un criado e
preguntoulle que pasaba. O criado contestoulle: Volveu o teu
irmán, e o teu pai mandou mata-ro cucho cebado por o ter
recobrado san e salvo. Entón alporizouse moito, e non quería
entrar.
Pero o pai, saíndo, intentou convencelo. El díxolle: Tantos
anos como levo servíndote sen che faltar nunca en nada, e nin
un cabrito me diches nunca para farrear cos meus amigos; e
agora resulta que vén ese teu filio, que queimou os teus bens
con mulleres da vida, máta-lo c~cho cebado.
O pai contestoulle: Filio, ti sempre estás comigo e todo o
meu é teu, ¿que menos que celebrar unha festa cheos de
alegría, xa que ese teu irmán estaba m6rto e volve á vida,
estaba perdido e atopámolo?.

(Lucas 15, 1-3, 11 -32.
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CAMIÑARCOA
BIBLIA

A "paz" bíblica
O concepto de "paz" ("xalóm" din os hebreos) na
Biblia é totalmente especi~I. É certo que Israel non foi
-nin é hoxe- precisamente un pobo pacífico. Parece
que o seu destiño foi estar sempre sen paz. Por isa
tamén na Biblia a palabra "guerra" (aparece na Biblia
por enriba das 300 veces) é un pouco máis frecuente ca
palabra "paz" (aparece na Biblia por enriba das 200
veces). Pero, en troques, a palabra paz é moito máis
importante: xa que expresa a situación plena que o
home bíblico anceia.
"XALÓM ALEJEM"

Inda hoxe é o saúdo normal: "Xalóm alejem" ("a paz
sexa convosco"). E respóndese: "Alejém Xalóm". os
cantos folclóricos están cheos da palabra "xalóm".
Pero nas rúas o que se ven son frecuentes controis
militares. Quizabes é o contraste dun pobo, a diferencia
entre a realidade e o ideal.
E con razón, xa que a palabra "XALÓM" non responde exactamente ó naso concepto de paz. E moito
máis. A mesma orixe da palabra indicao, derívase
dunha raíz que quere dicir "completo", "ben rematado", "sen faltar nada".
ANACOS DE "PAZ"

A nasa idea de PAZ ven dende a cultura grega. Alí
PAZ ("eirene" dise en grego) non ten un senso verdadeiramente humano nin menos religioso. "EIRENE"
ven a ser unha realidade tora do home, máis social e
máis xurídica. PAZ, para un grego é soamente a ausencia de guerra, ou a suspensión dela, ou a situación

social baseada no arde e no dereito que debe impedilas guerras colectivas e as rifas individuais.
Non existe nos escritos gregos unha idea de paz
interior ó home e menos aínda unha idea relixiosa de
paz. Só a Escola Estoica (Epicteto e Marco Antonio)
destácase da corrente xeral talando da paz en termos
máis sicolóxicos e chegando a anceiar un estado do
home que chama "paz da ialma".
"EIRENE", lago, na cultura grega é unha-estructura
social de non belixerancia que se apoia no arde social e
nas disposicións xurídicas.
A "PAZ DE DEUS"

Xa o dixemos: "XALÓM" indica para o home hebreo
a situación onde nada falta, o estado do home que
conseguiu a súa meta ben colmada. Por isa, ás veces,
paz é sinónimo de benestar; outras, de felicidade; outras, de saúde; outras, de tranquilidade.
Esta PAZ ven sempre de Deus, que é quen proxectou
- o home para que vivise en paz. Se non hai paz é porque
o home rompe a armonía da creación co seu orgullo ou
co seu egoísmo ou coa súa inxusticia. Así PAZ coincide
no Antigo Testamento con SALVACION: ven se-lo soño
de Israel cando máis apurado se ve, entón espera a
"Paz de lahvé".
Así os profetas de despois do desterro (a partires do
587) comenzan a denunciar un mundo e unha creación
desfeitos, en contradicción consigo mesmos, castigados palas mesmas consecuencias do que estiveron
sementando. E estes profetas anuncian unha nova
creación, unha renovación da alianza da paz en todos
os pobos. A paz é distintivo da era mesiánica esperada.
O COMPROMISO CRISTIANO DA PAZ

Os primeiros cristiáns entenderon así a paz. Era a paz
de Deus, realizada en Xesús. Eles son "mensaxeiros da
paz" (Mt cando tala de paz, faino sempre en medio dun
discurso de misión, Mt 10) e síntense "constructores
da paz" (Mt 5,9), saben moi ben que o Reino anunciado
por Xesús e continuado neles és "un Reino de xusticia
e de paz" (Rom 14, 17); teñen un mandato "vivide en
paz" (Me 9,50).
Este mandato non se pode entender como unha paz
interior, espiritual soamente: senón que incluie todas
as esferas da vida humana: dende o individuo, pasando
palas comunidades cristianas, chegando ás colectividades internacionais ... O cristián é un traballador da
paz no seu mundo, a pesares dos desenganos, fracasos
e incomprensións. Alí onde a paz total (a "paz de Deus"
na que el ere) non existe, o cristián construie polo
menos signos de paz; non se refuxia na piedade cómoda, senón que se ergue como testemuña e experiencia dun "Reino de Paz" que espera, cuios signos xa se
ven no presente e cuia instauración futura é creída e
proclamada.
Os profetas anunciaban unha alianza de paz entre
tódo/os pobos

Movemento Bíblico Diocesano - Lugo
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A postura d·a lgrexa española ante o Referendum
Unha nota importante
No intre de botar este número
de IRIMIA á imprenta, agardamas
ainda a publicación do do.cumento da Conferencia Episcopal
Española "Os cristiáns e a paz",
que posiblemente teña saido xa
cando este exemplar chegue as
mans do lector. Pero sí ternos
diante a inútil e inoportuna nota
feita pública o pasado 14 de Febreiro, ó parecer de factura e responsabilidade exclusiva do Secretario da Confederación Episcopal Fernando Sebastián. Desta
compre salientar a súa ambiguedade, que levou a un coñecido
periodista madrileño a escribir:
"Se os cristiáns ternos algunha
posibilidade de . sacar conclusións de esta nota, que veña Deus
e o vexa". Non lle faltaba razón,
pois tras comenzar afirmando
que "os católicos debemos apostar seriamente pola paz" e talar
-para "compensar" - de que "tamén compre ter en canta ... as necesidades dunha xusta defensa
nacional". Remata por concluir
que "As consideracións de orden
moral. .. difícilmente poden dar
lugar a unha determinada posición'!; co que non sabe ou non
quere sacar as conclusións léxicas do primeiro enunciado.

"Os cristiáns e a paz"
Mais claro parece ser o documento da Conferencia aludido .
Nel témase unha postura máis valente contra a falsa paz ·que conleva unha política de diasuasión
baseada no poderio bélico (como
afirman Reagan, Fraga e agora
González). Hai igualmente unha
dura crítica contra a carreira armamentista e máis concretamente contra a tolemia nuclear,

que tan valentemente denunciaran tamen, hai uns meses, os bispós norteamericanos. E, en fin,
parece tomarse unha postura
máls clara pola neutralidade,
única alternativa que nos parece
realmente válida para a pé;iz en
Europa e o mundo enteiro.

"Obxetivo: a paz". O documento
dos bispos bascos.

tempo en que "lueren · impoñernos como inevitable a que chaman acertadamente "retórica da
guerra fria", que enfrenta á humanidade en dous bloques que
se presUpoñen absolutamente
irreconciliables.
"A neutralidade -din os bisposnon s,o é desexable e necesaria,
senon tamén posible ... Cómpre
ofrecer unha alternativa global.
Esta pode ser un neutralismo activo ... A opción da neutralidade
supón a única actitude realmente
pacífica ... Podemos ser neutrais e
así contribuir máis e mellar á
causa da paz''.

Clara e decidido resulta sen dúbida un documento publicado hai
dous meses polos bispos bascas,
como axuda para unha toma de
postura no Referendum, custioEsta é tamén a nosa postura,
nando as verdadeiras razóns do como cidadáns e como cristiáns,
goberno para dicir agora sí a que nos leva a dicir con toda .
OTAN, renegando da súa postura rotundidade un NON á participación en bloques militares que no
de hai ben pouco tempo.
Partindo de que "O Evanxelio canto de "unirse para defendela
da paz urxe ó crente a ir humani- paz" -como queren engaiolarzando este mundo violento e beli- nos- o único que fan é enfrentar
cista". Partindo igualmente de os pobos. Esta é, en fin, a postura
·que a Palabra de Deus esixe os que nos parece máis consecristiáns "a afirmación da vida e a cuente aquí e agora co mandato
paz frente os señores da guerra" . de Xesús: Benaventurados os
os bispos non dubidan en apostar queJoitan pola paz".
claramente pola neutralidade,
. máis necesaria que nunca neste
Victorino Pérez
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¿Quen vai gañar?
¿ Quen vai gañar?
Sabes moi ben,
home, meu irmán,
que tí es abando débil
como para faceres estala-la terceira
e derradeira guerra mundial;
co demasiado triste poder
de suprimi-la vida
na superficie toda da Terra.
E que tí es abando forte
como para suprimir da Terra
a miseria e sobre todo a dominación.

Cando a miseria estoupa,
e léva a asaltos,
a roubos e asesinatos,
ó odio;
cando a miseria estoupa
e chega a suscita-la falla de seguridade,
(nacen as alianzas ... )

A primeira vista, parece
que o odio se apoderou da Terra ...
Despois da segunda guerra mundial
cantas guerras pequenas estalaron xa.
E como se multiplican
os países que fabrican armas;
e, na carreira das armas, ·
como se fan cada vez
máis complicadas, máis costosas
e máis esmagantes.
Países que non teñen o esencial
para o seu pobo,
e non dubidan en encherse de débedas
para salvagarda-la súa deusa:
"a seguridade nacional".( .. .)

"Frente a tales alianzas apocalípticas,
ata as relixións,
demasiado frecuentemente,
caen nesa engranaxe".
Alianzas.
"Estas alianzas
bú rlanse dos sistemas políticos.
lnstálanse
e séntense a gusto
- no Oeste e no Leste
ó Norte e ó Sur" .
E certo, Señor,
é medianoite.
¡Pero como esquecer
que tanto máis fermoso é o mericer
canto a noite é máis sombriza!

A violencia é a guerra;
a violencia é a miseria.
A verdadeira guerra é a miseria.

(Anaco da "Sinfonía dos dous mundos"
de Helder Cámara,
o brasileiro "bispo dos pobres")
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·Sobre os exércitos e as guerras
Papel dos exércitos na historia

A vella frase romana "se querela paz, prepara a guerra" foi e segue a ser a xustificación da meirande parte dos defensores da
idea de que a paz ven do respeto
e, ainda máis, do temor que un
exército forte e bén preparado infunde nos seus veciños.
Claro que os romanos non só
prepararon a guerra, senón que
tamén a fixeron e acabaron impoñendo a súa "paz", unha paz baseada no poder militar das súas
lexións co obxetivo de someter e
explotar os territorios do Imperio.
Sucede que na Historia son
moitos os exemplos nos que os
exércitos, creados teóricamente
con carácter defensivo, convírtense en forzas de ocupación
doutros territorios, movidos po_los intereses económicos ou políticos da clase no poder. As últimas guerras mundiales son d6as
claras mostras da loita polos mercados mundiales das burguesías
dos países máis industrializados.

A lección española

Pero tamén as intervencións
dos exércitos prodúcense no territorio do estado, amasando
máis claramente a súa vinculación a unha clase social concreta
que pretende, segundo os casos,
conqueri-lo poder ou mante-la si-

A opción de
neutralidade
supón a única
actitude
realmente
pacífica

tuación establecida.
A paz non nace do medo
Situacións deste tipo déronse ó
longo do século XIX en España
cos distintos "pronunciamienE ollando a Historia como se
tos" do exército, aliado coa burpode concluir que a paz e o equi- ·
guesía liberal que loitaba contra o
.librio baseado no medo, na forza
absolutismo imperante. Unha vez
dun exército non foron algo durainstalada a burguesía no poder, a
deiro. E nada fai pensar que iso
actuación dos militares limitouse
cambie no futuro.
a
salvagardar
o
orden
establecido.
Só compre que as clases poderosas consideren que paga a
pena, para elas desde logo, poñer
en movemento a maquinaria bélica e calquer:. país voltará a sofrir
O caso sudaméricano
unha nova guerra.

Cecais é o caso sudamericano
o mais estudado na actualidade,
chegando algúns historiadores á
conclusión de que os exércitos
das repúblicas latinoamericanas
son verdadeiros exércitos de
ocupación nos seus países e defenden os intereses dunha burguesía vencellada ó capital
extranxeiro.

Nesta situación cecais tora necesario facer unha reflexión seria
sobor ·das guerras e o papel dos
exércitos ó longo da historia e a
necesidade de evitalas no futuro,
reducindo primeiro e facendo desaparecer máis tarde o principal
protagonista delas: os exércitos.
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Gasto militar e subdesenrolo
A xente comenza a sentir,
mesmo obsesivamente, que a carreira de armamentos é unha
ameaza seria para a supervivencia do noso planeta. Os bloques
militares cantan hoxe curiha capacidade de destrucción nuclear
50.000 veces superior á bomba de
Hiroshima.
·
A Real Academia de Ciencias
de Suecia chegou ás seguintes
conclusións: Se no Hemisferio
Norte estoupara un conflicto nuclear, dos 1.400 millóns de habitantes morrerían, nos primeiros
minutos, miis da metade; outros
moitos tardarían pouco tempo en
parecer e os escasos superviventes veríanse afectados por toda
clase de enfermidades infecciosas co· agravante de careceren de
servicios sanitarios mínimos, etc .
E, mentres a xente morre no Hemisferio Norte, a choiva radioactiva avanzaría imparable cara ó
Hemisferio Sur.
Desde esta perspectiva inquietante podemos xa formula-la
cuestión que a tantos lles preocupa: ¿Axuda o gasto militar ó
crecemento económjco-social?.
¿Crea máis pastos de trabal lo
· que outros gastos non militares?.
Nos diversos informes científicos que veñen aparecen do nestes últimos anos, traballos de investigación patrocinados polas
Nacións Unidas e por institucións
privadas, hai unha coincidencia
xeral: Se os enormes gastos en
. rearme para a morte se canalizaran cara outros fins productivos
-e, por tanto non destructivosaliviaríanse os problemas de pobreza que afectan ós pobos do
Terceiro Mundo e da periferia do
Capitalismo Mundial (como é o
caso, entre outros moitos, de
Galicia).
En 1980 unha comisión de
científicós da República Federal
Alemana fixo público o INFORME
BRANDT que afirmaba: "Se os
gastos militares poidesen controlarse e os aforras así conse-

guidos se canalizasen •á axuda
dos países subdesenrolados, a
seguridade do mundo melloraría
e a grande masa de seres humanos que na actualidade está excluída dunha vida digna, podería
ter un futuro mellar.
Outro informe máis recente, o
chamado INFORME THORSSON
demostra que calquera proxecto

de desenrolo económico e social
ten que ver co cese da actual carreira de armamentos. Na súa
conclusión destaca inequívocamente que a intensificación da
espiral armamentista entorpece e
frea seriamente a solución da
crise económica mundial.
O GRUPO DE INVESTIGADORES DE MICHIGAN (EE.UU.) demostran no seu estudio que un
gasto público de mil millóns de
dólares permitiría crear uns
58.000 post os de trabal lo no sector militar, pero que os mesmos
cartas dedicados ó sector do ensino crearían 145.000 pastos.
O gasto militar agrava as tensións de emprego e precios, non
favorece o crecemento económico e sustrae recursos xa en por
sí escasos, que poderían ser utilizados na fabricación de bens útiles para a satisfacción das necesidades humáns e non para
enche-las arcas do complexo
burocrático-militar-industrial.
Pero malvivimos nun sistema
político-económico de paz armada e os gobernos, mesmo tamén os social-demócratas, acoden presurosos a se inscribir na
"ORDE MILITAR INTERNACIONAL". Un mundo que dedica o
25% dos seus científicos e enxeñeiros a tarefas militares. Non podemos esquencer que a cifra global dedicada a gastos militararmamentísticos estase aéhegando a 1 billón de dólares-ano, o
que significa que cada minuto se
están gastando no mundo máis
de 250 millóns de pesetas.
A O.N.U . decid iu pedir ós países membros que o 1% do seu
producto industrial bruto tora dedicado á axuda do terceiro
mundo ; era moito pedir e as rebaixas deixárono non 0,7%. O
vergoñento é que ningún país,
entre eles España que somentes
aporta o 0,4% , está facendo efect ivo o pago , agás os países
escandinavos.
Calo Iglesias Díaz
(Grupo Educadores Pola Paz)
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*cartas o meu sobriño
Querido sobriño:
Paréceme moi ben que vaias aclarando ideas, é algo que
cómpre facer a modo e con coidado; sobre todo debes ter
presente que nunca chegarás a te-las ideas completamente
claras. Se a/gunha vez eres que chegaches a isa podes
estar seguro de que estás equivocado.
Pero o/lo coas túas ideas, son túas, nada máis. Podes
expoñe/as, compartí/as, expresa/as ós outros sen esquecer
que nunca tés toda a razón. Hai xente que pensa doutra
maneira á túa, algúns quizais totalmente distinto do que tí.
Onde haxa ideas diferentes debe haber sempre moito
respeto.
Ocorre que ás veces un conxunto de ideas son compartidas por un grupo de xente, chegan a formar unha "ideoloxía ", un ha determinada maneira de ve-la vida. Seguro qúe
oíches moitas veces fa/ar de ideoloxías: a ideoloxía marxista, a ideoloxía republicana; a radio e a televisión talan de
que cada partido ten a súa ideoloxía. E algo moi bó e positivo
que haxa ideoloxía distintas, cadaquén debe escoller
aqueta coa que cadre máis.
·
Desgraciadamente ás veces esquécese que as ideoloxías son visións parciais e a/guén ergue unha certa ideoloxía a verdade absoluta. Só admite unha maneira de pensar:
a súa. Fai que un conxunto de ideas sexan máis importantes
cás persoas e chega a matar pala "verdade ", esquecendo
que só é un anaco imperfecto da verdade. Ocorreu así nas
Cruzadas, cando se mataba ós musulmáns por mor da "fe",
e acorre hoxe: ca/quera grupo terrorista demostra matando

que dá máis importancia ás ideas cás persoas.
Eu coido, sobriño, que non hai idea ningunha, motivo nin
razón que sexa suficiente como para xustifica-la marte de
ninguén. Oeus dá máis importancia á xente cás ideas.
A guerra, as desordes, a violencia, non teñen xustificación, son mostras de egoísmo e irracionalidade. As persoas
son máis importantes ca outra causa ningunha. A guerra
destrúe á persoa, avoguemos lago pala paz.
A paz, sobriño, con pluralidade de ideas pero sen violencias. E a paz non é algo que veña palas boas nin un período
rotatorio como a primavera ou o outono. A paz é algo que
cómpre construir se queremos vivir ne/a; para ter paz hai
que prepara-la paz, nunca a guerra. Unha paz conseguida
con amenazas non é paz, é sometemento dunha ou doutra
banda, é tensión, é unha guerra en xestación.
Non se pode mante-la auga nun cesto de salgueiro, por
uns furados ou por outros rematará por baleirarse.
A paz, penso eu, debería ser un ha materia obligatoria nas
escalas, e non como agora que é totalmente ó revés.
Sobriño, todos somos persoas, niflguén ten dereito sobre a vida dos outros. A humanidade debería se-lo suficientemente adulta para deixar de filarse, para vivir en paz; a
guerra é causa de bestas ¿non che parece?.
Agarimosamente: O TEU TÍO SINGALA
P.S. "Xesús díxolle: "Volve a espada ó seu sitio, país
_tódolos que levan espada, ·a espada perecerán''.

Miguel D'Escoto fai un viacrucis pola paz e a vida
O Ministro de Asuntos Exteriores de Nicaragua, o sacerdote Miguel D' Escoto, fixo o pasado 14 de
Febreiro un viacrucis pola paz e
pola vida, en Jalapa, ó norde de
Nicaragua, para continua-la súa
"insurreción evanxélica", ou protesta cristiá, que escomenzara a
mediados do pasado ano cun mes
de xexún (IRIMIA nos. 197 e 202).
O viacrucis percorreu a distancia de Jalapa a Managua, capital
de Nicaragua, uns 300 kilómetros.
O ministro fixo as 15 estacións
desde o venres 14 ata ó venres 28.
de Febreiro. Venres, o día da pai- ·
xón de Xesús Cristo; tamén o
ministro-sacerdote aludíu a outra
paixón: a paixón e morte que sofre
o pobo nicaraguense a causa da
agresión dos EE UU, e a campaña
de calumnias, tristemente orquestada por alguns irmáns de
sacerdocio.
IRIMIA, que xa tivo que aguantala acusación de "sandinista", seg u e apoiando a loita do pobo nicaragliense por vivir en paz e dono de
seu; porque eremos que alí está
· agramando unha sociedade nova,
máis tilla da xusticia e a liberdade,

e máis perto do proxecto de Xesús.
"E tí, pequena Nica,
non e-la menor das miñas cidades, dí
o Señor,
porque de tí naceu
a miña fil/a: Liberdade,
o meu fil/o: o Home Novo.
Guerrilleira bordada de tenrura,
flor de liberación, abandeirada,
Sacramento-guerrilleira da Nova
América.
NICARAGUA"
P. Casaldáliga. Bispo de Sao Félix
(Brasil)-V.P.

PORTO RICO: Os relixiosos
opóñense a Reagan
Nunha carta aberta ó Presidente
dos Estados Unidos, a Comisión de
Xusticia e Paz da Conferencia de Relixiosos de Porto Rico manifesta entre
outras causas:
"Opoñémonos:
- O apoio militar e económico ós
grupos antisandinistas que intentan
desestabilizar
ó
goberno
de
Nicaragua.
- O aumento da presencia militar
dos Estados Unidos en Honduras coa
participación de efectivos da "Guardia Nacional" de Porto Rico.
O apoio militar e económico dos
gobernos dereitistas e represivos de
Guatemala, Salvador e Haití, que
manteñen uns gobernos de opresión
ó pobo.
Rexeitamos, ademáis, como antievanxélico o embargo imposto polo
seu goberno ó pobo de Nicaragua.
Recomendámoslle que se esgoten
tódolos esforzos de diálogo, tales
como o Grupo de Contadora, As Nacións Unidas, e os foros eclesiais da
rexión en vez de recurrirá forza".
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Xosé Chao Rego

Os Papas e a paz ·

"A paz ten que estar fundada
sobre a verdade, construídacoas
normas da xusticia, vivificada e
integrada pola caridade e
realizada coa liberdade"
Xoán XXIII

"Abrazade a paz como
"Unha paz non sexa resultado
o
meirande
valor unificador.
do verdadeiro respeto ó home
Norteó
Sur,
do
Leste ó Oeste,
Do
non é verdadeira paz.
en todo o mundo, un único
E ¿cómo chamamos a este
pobo unido nunha única paz"
sentido verdadeiro do home?
Chamámolo xusticia".
Xoan Paulo 11
Paulo VI ·

CAntA =I i)() i=timcGO
"Somos mulleres de cinco países de
Europa nos que se instalaron noves misís
norteamericanos e soviéticos. Somos
mulleres procedentes de diferentes culturas, do Este e do Oeste, do Norte e do
Sul de Europa; unhas con actividade nas
igrexas, outras non; unhas feministas,
pacifistas ou membros de grupos polos
dereitos humanos ou de movementos
ecoloxistas.
Pero, máis aló das nosas diferencias,
estamos unidas pola vontade de autodeterminación, na loita contra a militarización do mundo, contra a posibilidade de
que os nosos fil los sexan educados como
soldados, e contra o estragamento dos
nosos recursos. Querémo-lo dereito a autodeterminación das persoas e dos pobos. E desexamos facer unha contribución cultural especifica para o cambio
das estructuras sociais existe~tes".
(Da carta aberta das mulleres do Este e do Oeste
a tódolos cidadáns de Europa)

Xa nos vai chegando a hora
de decidí-la cuestión,
e o asunto é moi claro:
Otan si ou Otan non.
Os que queren saír dela
están poñéndose duros
e o Goberno socialista
seica se atopa en apuros.
Don Manuel Fraga lribarne
é, desde sempre, atlantista,
e agora pídel/e o carpo
un voto antisocialista
Ter en canta o propio carpo
parécenos moi humano,
pero ¿que é o que ordena
o cerebro americano?
Ou dita en outras palabrás,
por metérmoslle máis caña:
Felipe está na Monc/oa
pero, ¿quen manda en España?
Obre en conciencia o irimego,
mais sen que perda de vista
-sexa cal far o seu votoque un cristián é pacifista.
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